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Justering 
 
Till justerare väljs Tommy Eriksson och Habib Effati med Niclas 
Burvall och Bertil Swenson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 141  Information från kommundirektör Stefan 
Söderlund 
(KS-2016-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Stefan 
Söderlund om de politiska initiativ som har tagits under året för att 
utveckla och öka bostadsbyggandet i Sundsvalls kommun. Bland 
annat redogör han för statusen av de tre politiska initiativ som har 
tagits under året:   
 

• Det bostadspolitiska programmet, där det konstaterades att 
behovet av bostäder är stort i Sundsvall 

• Integrationsberedningen, där det också pekades på behovet av 
fler bostäder 

• Det förslag som ordföranden i plan- och utvecklingsutskottet 
lade fram, vilket ledde till ytterligare beslut kring 
bostadsfrågan i kommunen  

 
_ _ _ _ 
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§ 142  Allmänhetens frågestund 
(KS-2016-00004) 
 

Ärendet 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen, senast klockan 12:00 
två arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
• Bengt Aldén ställer en fråga om import av råvaror till 

kommunens storkök. Frågan besvaras av infrastruktur- och 
serviceutskottets ordförande Hans Forsberg (C). 

  
_ _ _ _ 
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§ 143  Information från Stadsbacken AB 
(KS-2016-00492) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera informationen.  

Ärendet 
Styrelseordföranden, Hans Stenberg, och VD:n för Stadsbacken AB 
tillika kommundirektören, Stefan Söderlund, är inbjudna till dagens 
sammanträde för att informera kommunfullmäktige om 
Stadsbackenkoncernen.  
 
Kommundirektören inleder med att informera kommunfullmäktige 
om Stadsbackenskoncernens syfte och organisation. Sedan redogör 
han för den verksamhet som bedrivs i de olika bolagen och vad som 
har hänt under de senaste åren. Kommunfullmäktige ges en 
sammanfattning av året som gått och utblickar mot framtiden.  
  
Hans Stenberg informerar om viktiga händelser under det senaste året 
i de olika bolagen, samt framtida möjligheter, risker och 
osäkerhetsfaktorer. Kommunfullmäktige ges även en redogörelse för 
vilka större investeringar som finns planerade i bolagskoncernen. 
 
Sedan ges kommunfullmäktiges ledamöter möjligheten att ställa 
frågor. 
 
_ _ _ _ 
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§ 144  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2016-00011) 
 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter 
möjlighet att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen, senast klockan 12.00 två 
arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
Inga frågor enligt kommunallagen har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 145  Inkomna motioner 
(KS-2016-00471) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 
 
• Motion (V), om att anlägga en botanisk trädgård i Sundsvall 

Ärendet 
En motion har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (V) om att anlägga en botanisk trädgård i Sundsvall, 

daterad 2016-05-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 146  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 147  Interpellationssvar - om kommunikation 
mellan skolhuvudman och personal, föräldrar och 
elever 
(KS-2016-00417) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Annelie Luthman 
(L) den 30 maj 2016 en interpellation om kommunikation mellan 
skolhuvudman och personal, föräldrar och elever till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande João Pinheiro (S). 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (L) presenterar interpellationen och João Pinheiro 
(S) besvarar frågorna som ställs i densamma. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från barn- och utbildningsnämndens 

ordförande João Pinheiro (S) 
• Interpellation från Annelie Luthman (L) till João Pinheiro (S) 

”Kommunicerar skolhuvudmannen Sundsvalls kommun med 
personal, föräldrar och elever?”, daterad 2016-05-09 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-05-30, § 121 
 
_ _ _ _ 
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§ 148  Interpellationssvar - om bostadsgaranti för 
studenter 
(KS-2016-00455) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Stefan Falk (L) 
den 30 maj 2016 en interpellation om bostadsgaranti för studenter till 
kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 

Överläggning och beslutsgång 
Stefan Falk (L) presenterar interpellationen och Peder Björk (S) 
besvarar frågorna som ställs i densamma. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Peder Björk 
(S) 
• Interpellation från Stefan Falk (L) till Peder Björk (S) ”Kommer 
bostadsgarantin att uppfyllas vid höstens terminstart?”, daterad  
2016-05-17 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-05-30, § 121 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-06-27 12 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 149  Valärenden 
(KS-2016-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Pär Hammarbergs (L) avsägelse som ledamot i 
arvodeskommittén, 
 
att utse Arne Engholm (L) till ledamot i arvodeskommittén efter Pär 
Hammarberg (L) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Magnus Forss (L) avsägelse som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden, 
 
att utse Inga-Lisa Svanstedt (L) till ny ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden efter Magnus Forss (L) för återstående delen av 
mandatperioden,   
 
att bevilja Jonas Bylunds (L) avsägelse som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, 
 
att utse Alex Nilsson (L) till ny ersättare efter Jonas Bylund (L) i 
kultur- och fritidsnämnden för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Lars Holmgrens (L) avsägelse som ledamot i Sundsvall 
Logistikpark AB, 
 
att utse Anders Odmark (L) till ledamot i Sundsvall Logistikpark AB 
efter Lars Holmgren (L) fram till ordinarie bolagsstämma 2019, 
 
att utse Torbjörn Forsman (MP) till ersättare i Biogas 
Mellannorrland AB efter Gunnar Farm (MP) fram till ordinarie 
bolagstämma 2019, 
 
att beslutet i kommunfullmäktige 2016-05-30 om val av Per-Magnus 
Forsberg (M) som ersättare i Sundsvall Vatten AB upphävs, detta 
eftersom det inte utses några ersättare i bolaget, 
 
att bevilja Per-Magnus Forsbergs (M) avsägelse som ersättare i 
Mittsverige Vatten AB, 
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att utse Birgitta Skoglund (MP) till ersättare i Mittsverige Vatten AB 
som representant för Reko Sundsvall AB efter Per-Magnus Forsberg 
(M) fram till ordinarie bolagsstämma 2019, 
 
att bevilja Wiltrud Daniels (MP) avsägelse som ledamot i 
miljönämnden, 
 
att utse Holger Daniels (MP) till ledamot i miljönämnden efter 
Wiltrud Daniels (MP) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Jörgen Tjernells (M) avsägelse som ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden, 
 
att bevilja Annika Strindlunds (V) avsägelse som ersättare i 
miljönämnden och som ledamot i Mitthem AB, 
 
att notera att Ingeborg Wiksten (L) blir ny politisk sekreterare för 
Liberalerna från och med 2016-07-01. 
 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2016-06-15, reviderad 2016-06-23 samt 

komplettering uppläst på sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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§ 150  Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 
2019-2020 
 (KS-2016-00390-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa majoritetens (socialdemokraterna, vänsterpartiet och 
centerpartiets) förslag till Mål och resursplan för 2017-2018 med 
plan för 2019-2020, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att, utifrån Sundsvalls kommuns 
kommunikationsstrategi, ta fram riktlinjer samt handlingsplan för 
marknadsföringen av Sundsvalls kommun och varumärket Sundsvall, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra handlingsplan 
förmarknadsföringen av Sundsvalls kommun och varumärket 
Sundsvall, 
 
att samtliga nämnder och bolag ges i uppdrag att samverka genom 
handlingsplanen för marknadsföring av Sundsvalls kommun och 
varumärket Sundsvall, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna samtliga nämnder 
och bolag i ovan nämnda uppdrag, 
 
att kommunstyrelsen erhåller en miljon kronor i verksamhetsmedel 
till genomförande av ovanstående att-satser och 
 
att nya ägardirektiv för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB upprättas 
till återspeglande av ovanstående förändringar avseende bolagets 
hittillsvarande ansvarsområden. 
 
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive 
reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och resursplan - 1 år 
för år 2017, 
 
att nämndernas MRP för 2017 ska innehålla egna mål och 
handlingsplaner inom de i MRP:n 2017-2020 uppräknade 
prioriterade områdena och i det arbetet särskilt beakta den hållbara 
tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet, 
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att nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2017 
överlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2016 för 
avstämning, kvittering och godkännande, 
 
att helägda kommunala bolags MRP för 2017 ska innehålla egna mål 
och handlingsplaner inom de i MRP:n 2017-2020 uppräknade 
prioriterade områdena och i det arbetet särskilt beakta den hållbara 
tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet, 
 
att bolagens MRP för 2017 överlämnas till kommunstyrelsen senast 
den 30 november 2016 för avstämning, kvittering och godkännande, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på vilka uppdrag, 
när och hur nämnderna och bolagen ska redovisa dessa under 2017 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2017 inom ramen för 
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnadsökningar, 
 
att fastställa låneramen för år 2017 till högst 9.000 Mkr för 
omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån, 
 
att partistöd för 2017 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern” beslutade av 
kommunfullmäktige 23 juni 2014 § 189 (KS-2014-00178), 
 
att fastställa skattesatsen för år 2017 till 22:59 per skattekrona, samt 
 
att notera att taxor inom miljönämndens område beslutas av 
kommunfullmäktige i separata ärenden. 

Ärendet 
Finans- och näringslivsutskottet (FINU) beslutade 2016-03-14 att 
planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta arbetet 
med Mål och resursplan 2017-2020. I planeringsförutsättningarna 
fanns en tidsplan för detta arbete. Enligt tidsplanen skulle partierna 
överlämna sina MRP förslag till FINU den 24 maj.  
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En förskjutning har skett av tidplanen pga att partierna ansett sig 
behöva mer tid för politiska diskussioner vilket innebär att partiernas 
förslag kommer att presenteras först vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 13 juni. Kommunstyrelsens ordförande har godkänt 
att ärendet behandlas direkt på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
ska fastställa förslaget den 13 juni och slutligen ska 
kommunfullmäktige besluta om MRP 2017-2020 den 27 juni 2016. 

Överläggning 
Inledningsanföranden görs av Peder Björk (S), Jörgen Berglund (M), 
Stefan Falk (L), Christiane Rüdiger (V), Hans Forsberg (C), Angel 
Villaverde (MP) och Liza-Maria Norlin (KD). 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till Majoritetens förslag till mål och 
resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020. Vidare yrkar han 
bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt, samt bifall till de extra 
att-satser som varit utsända inför detta sammanträde på uppdrag av 
kommunstyrelsen.  
 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till Moderaternas mål och 
resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020, med följande 
ändringsyrkande: 
 
”att inlämnad MRP förslag från Moderaterna kompletteras i delen 
”driftsbudget” med en intäkt på 68 miljoner kronor årligen för åren 
2017-2020”. 
 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på att-sats 1-7 i kommunstyrelsens 
förslag. Vidare yrkar han bifall till Liberalernas förslag till mål och 
resursplan för 2017-2018 med plan för 2019-2020, samt bifall till 
övriga att-satser i kommunstyrelsens förslag.  
 
Christiane Rüdiger (V), Hans Forsberg (C), Åsa Ulander (S), Bodil 
Hansson (S), Malin Larsson (S), Kjell Bergkvist (C), Anders 
Hedenius (S), Jeanette Hedlund (S), Jan Lathi (S), Leif Nilsson (S), 
João Pinheiro (S) och Lena Östlund (S) instämmer i Peder Björks (S) 
yrkande.  
 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till mål 
och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag 
till mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020. Vidare 
yrkar hon avslag på samtliga att-satser från kommunstyrelsen. 
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Elin Nilsson (M), Alicja Kapica (M), Sven Bredberg (M) och Patrik 
Gustavsson (M) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.  
 
Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L) och Ingeborg Wiksten (L) 
instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.  
 
Liza-Maria Norlin (KD) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Annelie Luthman (L) och Jörgen Berglund (M) instämmer i Liza-
Maria Norlins (KD) protokollsanteckning. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på samtliga budgetförslag. Vidare 
yrkar han att ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige i oktober 
2016.  
 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på samtliga att-satser från 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns fem förslag till beslut för mål 
och resursplanen 2017-2018 med plan för 2019-2020, dels 
Majoritetens förslag med Peder Björks (S) tilläggsyrkande, dels 
Moderaternas förslag med Jörgen Berglunds (M) ändringsyrkande, 
dels Liberalernas förslag med Stefan Falks (L) tilläggsyrkande, dels 
Miljöpartiets förslag och dels Kristdemokraternas förslag. 
 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att anta Majoritetens förslag till mål och resursplan 2017-
2018 med plan för 2019-2020, samt bifall till Peder Björks (S) 
tilläggsyrkande. 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas.  

Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg 
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effatit (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), 
Ulla Norgren (L), Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L), Angel 
Villaverde(MP), Birgir Hjörleifsson (MP), Johanna Thurdin (MP), 
Tina Hellberg (MP), Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin, 
Anders Haraldh (SD), Lars Skoglund (SD), Sven Nordlund (SD), 
Mats Hellhoff (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Ove 
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Skalin (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Kristdemokraterna anser det vara mycket olämpligt att vi i 
samband med budget/MRP-ärendet också beslutar om varumärket 
Sundsvall. Det borde vara två separata ärenden. Vi anser dessutom 
att om det ska göras ändringar i målbilden för kommunens 
koncernövergripande tillväxtstrategi RIKARE så kräver det ett 
ordentligt beslutsunderlag. Detta anser vi att det inte finns när man 
nu ändrar det första målet i strategin och väljer att ta bort 
varumärket “Norrlands huvudstad” och istället ersätta det med 
varumärket Sundsvall.”  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-06-13 § 161 
• Majoritetens mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-

2020 
• Moderaternas mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-

2020 
• Liberalernas mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-

2020 
• Miljöpartiets mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-

2020 
• Kristdemokraternas mål och resursplan 2017-2018 med plan för 

2019-2020 
• Moderaternas ändringsyrkande, daterad 2016-06-20 
• Ekonomisk sammanställning och jämförelse av MRP-förslagen 
• Protokollsutdrag MBL 2016-06-20 § 11 
• MRP 2017-2020, mål och riktlinjer 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00390-8 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00390-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 151  Delårsrapport januari-april 2016 för 
Sundsvalls kommun och kommunala bolag 
(KS-2016-00392-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2016 för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att besluta om 
nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad 
budgetram, 
 
att socialnämnden uppmanas att fortsätta genomföra redan fattade 
beslut och om nödvändigt fatta beslut om ytterligare åtgärder för att 
anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram, 
 
att barn- och utbildningsnämnden senast till kommunstyrelsen i 
september ska återkomma med en åtgärdsplan för det bedömda 
underskottet samt en redovisning av orsaker till att antalet årsarbetare 
har ökat. 

Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2016 
för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -64,1 
miljoner kronor för kommunen vilket är i samma nivå som resultatet 
för januari-april 2015 (-65,6 miljoner kronor). Resultatprognosen för 
2016 uppgår till 3 miljoner kronor för kommunen, vilket är 115,3 
miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 118,3 
miljoner kronor. I den sammanställda redovisningen för Sundsvalls 
kommunkoncern redovisas ett resultat på 18,7 miljoner kronor. 
Prognosen för hela året uppgår till 77,6 miljoner kronor för 
koncernen som helhet. 
 
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens 
ekonomi inte är i balans. Om det prognostiserade resultatet blir det 
verkliga resultatet vid årets slut kommer kommunen inte att uppnå 
balanskravsresultatet.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 163 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-06-07 - § 71 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00392-1 
• Delårsrapport januari-april 2016 för Sundsvalls kommun och 

kommunala bolag 
• Socialnämndens protokoll, 2016-05-25, § 99 
 
_ _ _ _ 
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§ 152  Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2016-04-30 
(KS-2016-00240-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag 
enligt koncernstabens skrivelse 2016-05-11, 
 
att förklara uppdragen avslutade. 

Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt MRP-uppdrag som nämnderna har 
slutredovisat från januari – april 2016, för kommunfullmäktiges 
godkännande. Från och med MRP 2015 så återrapporteras inte alla 
MRP uppdrag till kommunfullmäktige.  De deluppdrag i MRP-
uppdrag LED 2015:1 som slutredovisas i detta ärende är sådana som 
ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen,  2016-06-13 - § 164 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 54 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00240-1 
• Socialnämndens protokoll 2016-02-24 § 29 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Socialtjänstens slutrapport Trygg hemma 2015 
• Socialnämndens protokoll 2016-02-24 § 30 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-14 § 82 
• Koncernstabens skrivelse 
• Övriga MRP-uppdrag 
 
_ _ _ _ 
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§ 153  Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018 
(KS-2016-00416-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna statusrapport av MRP-uppdrag 2015 enligt 
koncernstabens tjänsteskrivelse 2016-05-16 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och resursplan för 2015-
2016 med plan för 2017-2018. I planen har kommunfullmäktige 
angivit ett antal uppdrag som ska redovisas särskilt till 
kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter/årsredovisning 
och återredovisas till kommunfullmäktige när uppdragen är slutförda. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 165 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-06-07 - § 72 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00416-2 
• Statusrapport uppdrag 
 
_ _ _ _ 
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§ 154  Återrapportering av socialnämndens 
samordningsansvar för utsatta EU-medborgare 
samt den fortsatta hanteringen av frågorna 
(KS-2016-00313-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna socialnämndens återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag 2015-09-28 § 270, 
 
att upphäva den del av inriktningen i kommunfullmäktiges beslut 
2015-09-28 § 270, som syftar till att på sikt inrätta en särskild plats 
för husvagnsuppställning, 
 
att ingen ny uppställningsplats ska inrättas,  
 
att husvagnslägret på Södra kajen inte tillåts från och med 2016-10-
01, 
 
att socialnämnden får i uppdrag att erbjuda nattlogi för utsatta EU-
medborgare, och kommunmedborgare med behov av sådant, i den 
omfattning som krävs, efter det att husvagnslägret på Södra Kajen 
avvecklats,  
 
att socialnämnden återkommer med förslag till finansiering av 
nattlogin för utsatta EU-medborgare och kommunmedborgare med 
sådant behov, senast hösten 2016, samt 
 
att påminna om att socialnämndens samordningsansvar för 
hanteringen av frågor som handlar om utsatta EU-medborgare 
fortsätter. 

Ärendet 
Ärendet är en återrapportering från socialnämnden av de uppdrag 
som kommunfullmäktige beslutat att ge nämnden angående utsatta 
EU-medborgare. Ärendet är också ett förslag på hur kommunen ska 
fortsätta hantera dessa frågor.  
 
 

Överläggning 
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Malin Larsson (S) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, 
men att femte att-satsen får följande lydelse: 
 
”att socialnämnden får i uppdrag att erbjuda nattlogi för utsatta EU-
medborgare, och kommunmedborgare med behov av sådant, i den 
omfattning som krävs, enligt socialtjänstlagen, efter det att 
husvagnslägret på Södra Kajen avvecklats”. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Patrik Gustavsson (M) 
förslag till beslut. 
 
Johanna Thurdin (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och 
yrkar istället på följande att-satser: 
 
”att EU-medborgarna som avses i ärendet bör avvisas från hamnen, 
 
att kommunen skyndsamt upplåter en ny plats på kommunens egen 
mark, med tillgång till el och sophämtning, 
 
att EU-medborgarna erbjuds tvättmöjligheter, dusch och nyttjande 
av sanitära anläggningar, 
 
att en rimlig avgift tas ut från EU-medborgarna för upplåtandet av 
platsen.” 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till första, andra och tredje att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar han avslag på femte, sjätte 
och sjunde att-satsen, samt avslag till Patrik Gustavssons (M) 
ändringsförslag. Vidare yrkar han att den fjärde att-satsen får följande 
lydelse:  
 
”att husvagnslägret på Södra kajen inte tillåts från och med 2016-
07-01”. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
bifall till kommunstyrelsens förslag, dels bifall till kommunstyrelsens 
förslag med ändringsförslag i femte att-satsen från Patrik Gustavsson 
(M) och Liza-Maria Norlin (KD), dels avslag på kommunstyrelsens 
förslag från Johanna Thurdin (MP) med förmån för eget förslag, dels 
avslag på kommunstyrelsens från Mats Hellhoff (SD) med förmån 
för eget förslag. 
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Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg 
(M), Bertil Swenson (M), Jan Heijbel (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effatit (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Angel Villaverde(MP), Birgir 
Hjörleifsson (MP), Johanna Thurdin (MP), Tina Hellberg (MP), 
Anders Haraldh (SD), Lars Skoglund (SD), Sven Nordlund (SD), 
Mats Hellhoff (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Ove 
Skalin (SD), Börje Mattsson (SD), Hans Brynielsson (KD) och Liza-
aria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2016-06-13, § 168 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-05-24, § 33 
• Koncernstabens skrivelse 2016-04-14 
• Socialnämndens protokoll 2016-03-23, § 54 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-03-30 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-28, § 270  
• Koncernstabens skrivelse 2015-06-08 

 
_ _ _ _ 
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§ 155  Begäran om mer tid för förslag till 
fördelningsmodell av schablonersättning 
(KS-2016-00337-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunstyrelsen får förlängd tid till november 2016 för att 
återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på 
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen vid 
mottagande av nyanlända som kommunen får i samband med att en 
flykting kommunplaceras. 

Ärendet 
Koncernstaben föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
mer tid för att upprätta förslag till fördelning av den 
schablonersättning som kommunen får i samband med mottagande av 
nyanlända. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 169 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 60 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00337-1 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-25, § 7 
 
_ _ _ _ 
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§ 156  Årsredovisning 2015 för 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 
(KS-2016-00314-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, 
 
att uppmana direktionen att se över förbundsordningen 

Ärendet 
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat 
årsredovisning och revisorerna överlämnat revisionsberättelse för 
2015.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 171 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 55 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00314-1 
• Årsredovisning 2015 KTM 
• Revisionsberättelse för Kollektivtrafikmyndigheten för 2015 
• Granskning av KTM delårsrapport per 2015-08-31 
• Granskning av KTM ansvarsutövande och intern kontroll 
• Granskning av KTM bokslut och årsredovisning 2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 157  Årsredovisning 2015 för Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse samt ansvarsfrihet 
(KS-2016-00069-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2015 samt, 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

Ärendet 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2015. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 172 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 57 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00069-1 
• Sundsvalls sjöfolksstiftelses årsredovisning 2015 
• Sundsvalls sjöfolksstiftelses revisionsberättelse för 2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 158  Redovisning av partistöd för 2015 
(KS-2016-00108-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningarna av hur partistödet har använts, 
 
att partistödet för andra halvåret 2016 ska utbetalas till de partier 
som är representerade i kommunfullmäktige, 
 
att för att stöd ska utbetalas i framtiden så ska angiven blankett 
användas samt redovisningen ske enligt instruktionerna på 
blanketten. 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet för 2015 har använts. Till redovisningen har partierna 
lämnat en granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 174 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 59 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00108-6 
• Redovisning partistöd (MP) 
• Redovisning partistöd (KD) 
• Redovisning partistöd (M) 
• Redovisning partistöd (V) 
• Redovisning partistöd (C) 
• Redovisning partistöd (S) 
• Redovisning partistöd (L) 
• Redovisning partistöd (SD) 
 
_ _ _ _ 
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§ 159  Uppdrag till Stadsbacken AB (SKIFU AB) 
angående förvärv av fastigheter för nytt 
resecentrum i Sundsvall 
(KS-2016-00203-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fullmäktiges uppdrag 2014-01-07 § 9 att förhandla om fastighets-
förvärv från Jernhusen AB överförs från kommunstyrelsen till 
SKIFU AB, 
 
att uppdra till SKIFU AB att genomföra förvärv efter förhandling 
enligt att-sats 1, under förutsättning att fullmäktige har fått ta 
ställning till förvärvet samt, 
 
att notera uppföljningen av fullmäktiges beslut 2014-01-27 § 9 i 
koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2016-05-03. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att uppdra till Stadsbacken AB att via SKIFU 
AB förvärva fastigheter av Jernhusen AB för att kunna skapa ett 
samlat resecentrum i anslutning till Sundsvalls Centralstation. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 175 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 52 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00203-1 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-01-27, § 9 
 
_ _ _ _ 
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§ 160  Förvärv av fastigheten Högom 3:100, 
Sundsvall  
(KS-2016-00396-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Högom 3:100 från Fastighetsaktiebolaget 
Norrporten för 1 500 000 kronor enligt stadsbyggnadsnämndens 
förslag till avtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2016  
1 500 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal 
beträffande fastigheten Högom 3:100, mellan fastighetsaktiebolaget 
Norrporten och kommunen.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 176 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 62 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00396-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-27 § 59 
• Karta Högom 3:100 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-04-05 
 
_ _ _ _ 
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§ 161  Försäljning del av fastigheten Stenstaden 
1:4, Inre Hamnen 
(KS-2016-00397-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till köpeavtal, avseende område av fastigheten 
Stenstaden 1:4, mellan Fastighetsaktiebolaget Norrporten och 
Sundsvalls kommun 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
förslag till köpeavtal avseende område av fastigheten Stenstaden 1:4, 
mellan Fastighetsaktiebolaget Norrporten och Sundsvalls kommun. 
Fastigheten omfattar byggrätter för centrumverksamhet/kontor. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 177 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 64 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00397-2  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-27 § 58 
• Köpeavtal Stenstaden 1:4 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-04-06 
 
_ _ _ _ 
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§ 162  Försäljning av fastigheten Södermalm 1:27 
inom kvarteret Hermes 
(KS-2016-00398-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Södermalm 1:27 
mellan Mitthem AB och Sundsvalls kommun 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
förslag till köpeavtal avseende fastigheten Södermalm 1:27 inom kv. 
Hermes i centrala Sundsvall. Mitthem AB planerar för uppförande av 
två byggnader i fyra våningar med totalt ca 50 hyreslägenheter. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 178 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 63 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00398-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-27 § 56 
• Köpeavtal Södermalm 1:27 Hermes 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-04-05 
 
_ _ _ _ 
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§ 163  Förslag på avtalsvillkor vid nybyggnationer 
i kommunen 
(KS-2016-00364-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag på avtalsvillkor vid försäljning av 
mark för nybyggnation i kommunen, 
 
att vid erbjudande att ställa garantier att hyra eller köpa lägenheter 
vid nybyggnationer rikta detta erbjudande till samtliga byggherrar. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå 
en avtalstext som kan användas för att tillförsäkra kommunen 
tillgång till lägenheter för bl.a. nyanlända i samband med 
nybyggnationer. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 179 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-05-10 - § 40 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00364-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 164  Revidering av Sundsvalls bostadspolitiska 
program 
(KS-2016-00170-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera Sundsvalls bostadspolitiska program med följande 
ändringar: 
 

Sidan 9; 
 
- stryk "I de delar av inlandet där befolkningen minskar bör 
man koncentrera sig på ombyggnad och 
tillgänglighetsanpassning av befintligt bostadsbestånd." 
 
Sidan 11; 
- Stryk ”sträva efter att” i punkt 2 under Mitthem 
 
Sid 20; 
 
Ändra punkt 4 under kommunen; 
 
"Säkerställa hur bostadsgarantin för studenter kan 
upprätthållas, utan att bostäder står tomma i onödan under 
delar av året" 
 
Övrigt; 
 
Inarbeta tidigare fattat beslut om sänkta markpriser på 
landsbygden i handlingsplanen.  

Ärendet 
Bostadsbristen i Sundsvall tilltar i allt snabbare takt, samtidigt som 
antalet nyanlända flyktingar blir allt fler i Sundsvall. Det finns därför 
ett angeläget behov av att revidera Sundsvalls bostadspolitiska 
program så att handlingsplanerna blir aktuella, både utifrån redan 
fattade politiska beslut och andra åtgärder som behövs för att lösa 
bostadsförsörjningen i kommunen under kommande år. 
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Överläggning 
Bodil Hansson (S) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
följande tilläggsattsats:    
 
”att uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta tillämpliga delar av 
förslaget i revideringen av Sundsvalls bostadspolitiska program”. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Jörgen Berglunds (M) 
förslag. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 
ändringar.  
 
Bodil Hansson (S) yrkar avslag på Jörgen Berglunds (M) 
tilläggsattsats. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, med bifall från Bodil Hansson (S) och 
Stefan Falk (L), dels bifall till kommunstyrelsens förslag med Jörgen 
Berglunds (M) tilläggsattsats och dels Mats Hellhoffs (SD) förslag att 
avslå kommunstyrelsens förslag till ändringar.  
 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg 
(M), Bertil Swenson (M), Jan Heijbel (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effatit (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria 
Norlin (KD), Anders Haraldh (SD), Lars Skoglund (SD), Sven 
Nordlund (SD), Mats Hellhoff (SD), Jan Björnefax (SD), Roland 
Persson (SD), Ove Skalin (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 180 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 29 
• Koncernstabens skrivelse 2016-05-03 
• Sundsvalls handlingsplan för bostadsförsörjning - beslutsversion 

maj 2016 
• PM Förändrat bostadsbehov 2016-02-25 
 
_ _ _ _ 
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§ 165  Nya regelverk för vissa stipendier samt 
delegering av beslutanderätt över 
bestämmelserna med tillhörande ändring i kultur- 
och fritidsnämndens reglemente 
(KS-2016-00144-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta bestämmelser för idrottsstipendium och hedersomnämnande 
enligt koncernstabens förslag daterat 2016-05-03 
 
att upphäva bestämmelser för kulturstipendium och 
hedersomnämnande  
 
att anta bestämmelser för kulturstipendium och hedersomnämnande 
enligt koncernstabens förslag daterat 2016-05-03 
 
att delegera rätt och uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ha 
hand om och göra ändringar i bestämmelser för stipendier som 
nämnden bereder och beslutar om 
 
att ändra i kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt 
koncernstabens förslag KS-2016-00144-2 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya bestämmelser för 
idrottsstipendium och föreslagit ändringar i bestämmelser för 
kulturstipendium och hedersomnämnande. Koncernstabens förslag är 
i stort sett likalydande men med några ändringar. Koncernstaben 
föreslår vidare att kultur- och fritidsnämnden hädanefter får rätt att 
ändra i bestämmelserna och att detta anges i nämndens reglemente.  

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 185 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 69 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00144-2 
• Bestämmelser för kulturstipendium och hedersomnämnande - 

Koncernstabens förslag 2016-05-03 
• Bestämmelser för idrottsstipendium och hedersomnämnande - 

Koncernstabens förslag 2016-05-03 
• Förslag till bestämmelser - kulturstipendium och 

hedersomnämnande 
• Förslag till bestämmelser - idrottsstipendium och 

hedersomnämnande, reviderad version 160127 
• Tjänsteskrivelse - Revidering av bestämmelser för 

idrottsstipendium, kulturstipendium och hedersomnämnande 
• Regler för idrottsstipendier och hedersomnämndande antagna av 

kultur- och fritidsnämnden 2008-06-18 
• Bestämmelser Kulturstipendier - ändrade av kommunfullmäktige 

1994 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-01-27 § 6 
• Kultur- och fritidsnämndens reglemente - 2013-03-25 § 94 
 
_ _ _ _ 
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§ 166  Omställningsstöd för förtroendevalda 
 (KS-2016-00379-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förtroendevalda inom Sundsvalls kommunkoncern ska erbjudas 
aktiva omställningsinsatser i form av rådgivnings-stöd, om de 
omfattas av reglerna i OPF-KL/Sundsvall, 
 
att rådgivningsstödet ska syfta till att ta fram en individuell 
handlingsplan till förtroendevald för att underlätta övergången till 
arbete, 
 
att kostnaden får maximalt uppgå till 0,5 grundbelopp per person, 
 
att ytterligare aktiva omställningsinsatser kan sättas in, om det finns 
synnerliga skäl till det, samt 
 
att kommunfullmäktige delegerar denna beslutanderätt till 
arvodeskommittén. 

Ärendet 
Ärendet handlar om vilka aktiva omställningsinsatser som ska 
erbjudas till förtroendevalda som lämnar sitt uppdrag och som 
omfattas av OPF-KL/Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 192 
• Arvodeskommitténs skrivelse, KS-2016-00379-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 167  Mellanvalsdemokrati 
 (KS-2016-00380-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att demokrati- och uppföljningsberedningen är politiskt ansvarig för 
projektet Mellanvalsdemokrati – ett medborgarperspektiv, 
 
att samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges till uppdrag att 
marknadsföra Synpunkt Sundsvall, 
 
att kommunfullmäktige av samtliga nämnder och bolagsstyrelser 
årligen ska få en sammanställning och analys av omfattning och 
övergripande innehåll av inkomna synpunkter,  
 
att kommunstyrelsen får till uppdrag att se över systemstödet för 
Synpunkt Sundsvall kan utvecklas, samt 
 
att demokrati- och uppföljningsberedningen är politiskt ansvarig för 
lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). 

Ärendet 
Ärendet handlar om att besluta om insatser inom ramen för 
demokrati- och uppföljningsberedningens uppdrag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 193 
• Demokrati- och uppföljningsberedningens skrivelse, KS-2016-

00380-1 - Mellanvalsdemokrati 
 
_ _ _ _ 
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§ 168  Motion (M) om karriärtjänster för 
undersköterskor 
(KS-2015-00124-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen  

Ärendet 
Den moderata kommunfullmäktigegruppen har inlämnat en motion 
avseende karriärtjänster för undersköterskor. I motionen föreslås 
följande: 
 
att karriärtjänster för undersköterskor införs i Sundsvalls kommun.  
 
att satsningen finansieras inom ram för Socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 194 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-05-10 - § 42 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00124-5 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-02-23 § 104 
• Motion (M) om karriärtjänster för undersköterskor 
• Socialnämndens protokoll, 2015-09-23 § 162 
• Socialtjänstens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 169  Motion (S) angående att säkra rekryteringen 
av undersköterskor 
(KS-2015-00349-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla att-sats 1, 
 
att avslå att-sats 2, samt 
 
att anse att-sats 3 besvarad. 

Ärendet 
Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har inlämnat en 
motion angående att säkra rekryteringen av undersköterskor. I 
motionen föreslås följande: 
 
”Att socialnämnden och förhandlingsdelegationen tillsammans med 
de fackliga organisationerna genomför en kartläggning av hur 
många av de tillsvidareanställda undersköterskorna som idag har 
genomfört eller går KY-utbildning,  
 
Att se över möjligheterna till en annan lönesättning vid genomförd 
utbildning,  
 
Att ta fram en handlingsplan för att långsiktigt arbeta med 
kontinuerlig planering för kompetensutveckling kopplat till våra 
rekryteringsbehov samt säkra en god kvalité”. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) yrkar bifall till kommunstyrelens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag att bifalla att-sats ett, att avslå att-sats två, 
samt att anse att-sats tre besvarad. Detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 195 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-05-10 - § 41 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00349-5 
• Socialnämndens protokoll 2015-10-21 § 188 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 194 
• Motion (S) angående att säkra rekryteringen av undersköterskor 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Reviderat protokoll från socialnämnden 2015-10-21, 188, separat 

utskick 2016-06-09 
 
_ _ _ _ 
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§ 170  Motion (M) för en stärkt och förbättrad 
avgiftsmodell 
(KS-2015-00417-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att återremittera motionen. 

Ärendet 
Moderaterna har väckt en motion om att den s.k. Rättviksmodellen 
för tillsynsavgifter ska införas i Sundsvalls kommun.  

Överläggning 
Tom Emanuelz (M) yrkar på att återremittera motionen för att 
invänta stadskontorets utredning.  
 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Kjell Bergkvist (C) 
instämmer i Tom Emanuelz (M) återremissyrkande.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att återremittera ärendet. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 196 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 70 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00417-7 
• Socialnämndens protokoll 2015-09-23 § 164 
• Socialförvaltningens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 118 
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 
• Miljönämndens protokoll 2015-09-09 § 45 samt 

miljöförvaltningens skrivelse 
• Motion (M) för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell 
 
_ _ _ _ 
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§ 171  Motion (L) angående hantering av motioner 
(KS-2016-00111-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förklara motionen besvarad 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut på en motion från Liberalerna. I 
motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att rutiner 
införs för att kommunorganisationens beredning av ärenden (i första 
hand motioner) blir mer transparenta och enklare att följa.  

Överläggning 
Lars Holmgren (L) yrkar att i första hand återremittera motionen och 
i andra hand yrkar han bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till att 
förklara motionen besvarad.  
 
Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag med bifall från Bodil Hansson (S), dels 
Lars Holmgrens (L) förslag om att i första hans återemittera ärendet 
och i andra hand bifall till motionen, och dels Johanna Thurdins (MP) 
förslag att bifalla motionen.   
   
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
   
Vidare konstaterar hon att det då finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad med bifall från 
Bodil Hansson (S), dels Lars Holmgrens (L) förslag bifall till 
motionen, med instämmande från Johanna Thurdin (MP). 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Reservation 
Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ulla Norgren (L), Annelie 
Luthman (L) och Arne Engholm (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2016-06-13 - § 197 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-05-24 - § 34 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-04-13  
• Motion (L) angående hantering av motioner, daterad 2016-01-25 
 
_ _ _ _ 
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§ 172  Korta frågor - korta svar 
(KS-2016-00007) 
 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet 
att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får 
även ställas till ordföranden eller vice ordföranden i en nämnd eller 
kommunstyrelsens utskott. 

Överläggning 
• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om huruvida kultur och 

fritidsförvaltningen avser att följa diskriminerings-
ombudsmannens beslut om att intergender personer får bada med 
bar överkropp på kommunens badanläggningar. 

Åsa Ulander (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande, svarar på 
frågan.     
 
• Annelie Luthman (L) ställer en fråga om det kommunala 

fastighetsinnehavet behöver utredas.  
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan. 
 
_ _ _ _ 
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§ 173  För kännedom 
(KS-2016-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad 
2016-06-14 
 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2016-06-15, reviderad     
2016-06-23 (KS-2016-00010) 

 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 

Parti 

 

Närvarande
1
 

 

Tjänstgörande ersättare 

Tjänstgör 

paragraf 
     

Peder Björk (S) X   

Diana Kapitanska (S) - Patrik Eriksson §§ 141-173 

João Pinheiro (S) X   

Anita Bdioui (S) X   

Stefan Broman (S) X   

Sabina Tjärnberg (S) - Roland Grafström  §§ 141-173 

Kjell Andersson (S) X   

Therese Westin (S) X   

Samreen Malik (S) - Håkan Byberg §§ 141-173 

Åsa Ulander (S) X   

Anders Hedenius (S) X   

Lena Österlund (S) X   

Leif Nilsson (S) X   

Arianne Sundman (S) X   

Jonas Väst (S) X   

Jenny Bjerkås (S) X   

Tobias Larsson (S) X   

Adele Flodin (S) X   

Stefan Eriksson (S) X   

Olof Andersson (S) - Hans Backlund §§ 141-173 

Bodil Hansson (S) X   

Niklas Säwén (S) - Frida Burman §§ 141-173 

Christina Nordenö (S) X   

Roger Johansson (S) X   

Cathrine Edström (S) X   

Jan Lahti (S) X   

Priscilda Helenius (S) X   

Lena Sjöberg (S) X   

Malin Larsson (S) X   

Tommy Eriksson (S) X   

Lisa Lööf (S) - Ulf Sjölinder §§ 141-173 

Jan-Olov Lampinen (S) X   

Ann-Charlotte Evrung (S) - Annika Söderberg §§ 141-173 

Burhan Hussain (S) X   

Soili Sollén (S) X   

Peter Byström (S) X   

Jeanette Hedlund (S) X   

Niclas Burvall (S) X   

Lina Heidenbeck (M) X   

Margareta Engström (M) X   

Hjördis Bredberg (M) X   

Bertil Swenson (M) X   

Mikael Gäfvert (M) X §§ 141-150 Jan Heijbel §§ 151-173 

Alicja Kapica (M) X   

Elisabeth Gisslin Burman (M) X   

Mats-Johan Adner (M) - Thomas Burman  §§ 141-173 

Jörgen Berglund (M) X   

Tom Emanuelz (M) X   

                                                           
1
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Per-Magnus Forsberg (M) X   

Habib Effati (M) X   

Bertil Kjellberg (M) X   

Elin Nilsson (M) X   

Sven Bredberg (M) X   

Patrik Gustavsson (M) X   

Ingeborg Wiksten (L) X §§ 141-170 Lars Holmgren §§ 171-173 

Stefan Falk (L) X   

Maria Lilja (L) - Ulla Norgren §§ 141-173 

Annelie Luthman (L) X   

Arne Engholm (L) X   

Hans Forsberg (C) X   

Anne-Li Sjölund (C) - Erik Thunström  §§ 141-173 

Kjell Bergkvist (C) X   

Linnéa Kjellman (C) X   

Hans Zetterkvist (V) X   

Annicka Burman (V) X   

Christiane Rüdiger (V) X   

Hicham Elkahtib (V) X   

Hans Brynielsson (KD) X   

Liza-Maria Norlin (KD) X   

Angel Villaverde (MP) X   

Maria Algotsson (MP) - Birgir Hjörleifsson  §§ 141-173 

Johanna Thurdin (MP) X   

Tina Hellberg (MP) X   

Johnny Skalin (SD) X §§ 141-150 Anders Haraldh §§ 151-173 

Lars Skoglund (SD) X   

Sven Nordlund (SD) X   

Stig Bergström (SD) - Mats Hellhoff §§ 141-173 

Jan Björnefax (SD) X   

Roland Persson (SD) X   

Christina Vallsten (SD) X §§ 141-150 Ove Skalin  §§ 151-173 

Börje Mattsson (SD) X   
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Patrik Eriksson (S) X §§ 141-173 

Roland Grafström (S) X §§ 141-173 

Cecilia Edholm (S) X  

Lars-Åke Andersson (S) X  

Håkan Byberg (S) X §§ 141-173 

Rose-Marie Antonic (S) X  

Michael Sjödin (S) X  

Carina Staf (S) X §§ 141-150  

Kristoffer Högstedt Gustavsson  (S) -  

Elisabeth Unander (S) -  

Hans Backlund (S) X §§ 141-173 

Frida Burman (S) X §§ 141-173 

Leif Wiklund (S) X  

Ulf Sjölinder (S) X §§ 141-173 

Annika Söderberg (S) X §§ 141-173 

Kent Larsson (S) X  

Rebecca Lampinen (S) X  

Robert Kuusikko (S) X  

Bo Markusson  (S) -  

Thomas Burman (M) X §§ 141-173 

Eva Lohman (M) -  

Jan Heijbel (M) X §§ 151-173 

Gunilla Molin (M) X  

Martin Ahlström (M) X  

Linus Johansson (M) X  

Åse Johansson (M) X  

Per Wahlberg (M) -  

Ulla Norgren (L) X §§ 141-173 

Lars Holmgren (L) X §§ 171-173 

Jonas Öhrnell (L) -  

Erik Thunström (C) X §§ 141-173 

Anna Edin (C) X  

Elisabet Finné (V) X §§ 141-149  

Åke Johansson (V) X §§ 141-150  

Bertil Hörnqvist (KD) X §§ 141-150  

Miriam Monsell (KD) X  

Birgir Hjörleifsson (MP) X §§ 141-173 

Birgitta Skoglund (MP) X  

Mats Hellhoff (SD) X §§ 141-173 

Ove Skalin (SD) X §§ 151-173 

Anders Haraldh (SD) X §§ 151-173 

Magnus Fagerström (SD) -  
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